
Horari d’atenció al despatx 
parroquial d’Alcover  

(c/ de l’Abadia, 4) 
 

Dilluns i dimecres, 
de 18.30h. a 19.30h. 
 

Tel. 977846082 - 679538908 
assumpcio.alcover@arqtgn.cat 
 

També en horari concertat a 
les altres parròquies. 
 

Horari de misses 
 

Alcover 
Feiners: 20h (rosari 1/2 hora 
abans; dijous, adoració a continuació) 
Dissabtes i vigílies: 20h. 
Diumenges  i festes: 11.45h. 
A l’ermita, 2n dissabte: 10h. 
 

La Riba 
Dimecres: 10.30h. 
Diumenges i festes: 13h. 
 

Picamoixons 
Diumenges i festes: 10.30h. 
 

La Masó  
Dimarts: 18h. 
Diumenges i festes: 10.30h. 
 

El Milà 
Diumenges i festes: 11.45h. 
 

Fontscaldes 
Diumenges i festes: 13h. 
 

Confessions 
 

Feiners i dissabtes abans de 
missa a Alcover i sempre que          
   es demani als mossens. 

Full informatiu de les agrupacions parroquials d’Alcover, el Milà, Mont-Ral, Farena;  
La Riba, Picamoixons, Fontscaldes, Masmolets i La Masó 

Número 25              Setembre 2016 

Trobar el lloc  
 

Si la parròquia és la família cristiana que s’aplega en cada poble, convé que 
ens plantegem responsablement quin és el lloc que hi ocupo i quina res-
ponsabilitat, petita o no tant, hi puc assumir. 
 

Certament, els moments vitals de cadascú són diversos i canviants i condi-
cionaran la disponibilitat. Però l’inici del curs pot ser una bona oportunitat 
per a fer algun petit pas endavant. Ens cal vèncer inèrcies, anar més enllà 
de reductes, de creure que això o allò és cosa d’aquella o d’aquell, obrir 
portes i ajudar-nos mútuament a fer les coses millor.  
 

La primera pregunta, però, és aquesta: on arrelo el meu possible servei a 
la parròquia? És a dir, què m’ajuda a anar cada vegada més cap al Senyor, 
que és el que dóna sentit a qualsevol servei pastoral? Una possible respos-
ta comunitària pot estar en els “grups de Jesús” que iniciarem aquest curs. 
 

La segona pregunta és aquesta altra: en quin àmbit puc oferir alguna 
col·laboració? Això dependrà dels propis interessos i carismes, però seria 
molt convenient contrastar-ho amb el mossèn o algú altre per afinar bé la 
resposta. Hi ha molts camps de les nostres parròquies on falten agents de 
pastoral vocacionats i convençuts. En recordem alguns: en la pastoral de la 
salut, persones que visitin i portin la comunió als malalts sota la coordina-
ció de Mn. Pere Joan; a Càritas, nous voluntaris per atendre el rober Filigra-
na, amb voluntat d’anar-se formant; a la litúrgia, responsables que vetllin 
perquè no faltin nous lectors i altres serveis; en la conservació, persones 
que es comprometin en la neteja de l’església i en el manteniment dels lo-
cals... Com veieu, no entrem en el camp de l’evangelització i de la cateque-
si que mereixen una altra reflexió. Però sí que són exemples de coses pràc-
tiques però ben necessàries. No us faci mandra parlar-ne amb llibertat. 

 

En un cop d’ull...  
 

Una part dels escolans i escola-
nes d’Alcover. El divendres 2 de 
setembre van participar a la sor-
tida a Albinyana per a compartir 
una jornada de diversió i de for-
mació a les portes del curs que 
és a punt de començar.  



Tema destacat 

Dissabte 1 d’octubre 
 

Novament, les parròquies de l’arxiprestat de l’Alt 
Camp pugem en pelegrinatge a Montserrat el pri-
mer dissabte d’octubre. Enguany que estem im-
mersos en l’any jubilar de la misericòrdia, portem 
per lema “Santa Maria, Mare de Misericòrdia, con-
sol dels Penitents i Esperança dels pobres”. El 
programa és aquest:  
- Sortida en bus de cada poble, cap a quarts de 8. 
- Acolliment pel rector del Santuari i pas per la 
porta santa, a 2/4 de 10. 
- Participació a la missa conventual, a les 11. 
- Rebuda del Pare Prior, foto i temps lliure. 
- Dinar, a les 2, i sobretaula festiva. 
- Acte per recollir l’esperit i el compromís de l’Any 
de la Misericòrdia, a 2/4 de 5. 
- Retorn a les 6, per a arribar cap a les 8 a casa. 

Pelegrinatge arxiprestal a Montserrat 
El preu del transport i el dinar és de 45€. També hi 
ha possibilitat d’anar-hi en vehicle particular i re-
servar només el dinar per 25€.  
Podeu fer les inscripcions a la vostra parròquia i a 
la Llibreria Jordi d’Alcover. Trobareu fulletons 
amb tota la informació a les parròquies.  

 

Pelegrinatge dels joves 
 

Aquest any també s’ha proposat als adolescents i 
joves de les parròquies afegir-se al pelegrinatge 
amb un plantejament una mica especial que in-
clou passar la nit de divendres a dissabte a l’al-
berg “Abat Garriga” de Montserrat. Acompanyats 
pels seus monitors i catequistes sortiran el diven-
dres a la tarda i retornaran el dissabte amb to-
thom. A més de participar en actes del pelegrinat-
ge hi haurà temps per un trajecte de camí a peu, 
dinàmiques i pregària. El preu per a ells és de 20€.  

L’ermita de la Mare de Déu del Remei  

• Concert d’havaneres pro-ermita 
El Col·lectiu de dones d’Alcover, amb la 
col·laboració del Cercle d’Amics, organitza un 
concert d’havaneres amb el grup “Olla barrejada” 
per a recollir fons per a les obres de l’ermita.  
Serà el dissabte 24 de setembre a les 9 del vespre 
als Amics. Es demanarà una col·laboració de 5€ i 
s’oferirà rom cremat a tots els assistents. 
Els agraïm molt aquesta iniciativa i animem a fer-
ne difusió i a participar-hi.   
 

• Tastet amb música en directe 
El divendres 12 d’agost la comissió pro-ermita va 
organitzar per primera vegada un concert-tastet a 
la plaça de l’ermita. Tothom va coincidir en que va 
ser una vetllada molt agradable en un marc in-
comparable. Es van recollir 755€ per les obres. 

• Millores fetes 
Durant l’estiu ja s’han materialitzat bona part de 
les intervencions de la primera fase d’actuacions 
a l’ermita del Remei. Les millores que s’han fet no 
es veuen a simple vista: reparació i neteja de les 
teulades i dels baixants; tanca i porta de darrera 
de l’ermita; instal·lacions d’aigua i dipòsit.  
Poc a poc arriben donatius que ens ajuden a pa-
gar aquesta primera fase que es va pressupostar 
en 8.898,34€. En funció de les disponibilitats po-
drem posar en marxa, més tard o més d’hora, la 
segona fase. Llavors les millores ja seran percepti-
bles a l’interior de l’ermita. Moltes gràcies!   
 

• Reunió de les “Dones del Remei” 
Es trobaran a l’abadia el 6 de setembre per anar 
preparant la festa del segon diumenge d’octubre. 

Consells parroquials de pastoral 
 

• Picamoixons: Dimarts 27 de setembre a 2/4 de 9 
del vespre a l’abadia.  
 

• La Riba: Dimecres 28 de setembre a  2/4 de 9 del 
vespre a l’abadia. 
 

• Alcover: Serà més endavant, durant el mes d’oc-
tubre, ja que primer s’ha de procedir a la renova-
ció de la meitat dels membres, segons diuen els 
estatuts. 



El racó de la catequesi i la formació 

• Alcover 
Catequesi de primera comunió:  
els dilluns de 3/4 de 5 a les 6 de la tarda, a partir 
del 26 de setembre.  
Catequesi de continuïtat (confirmació):  
els dimecres de 3/4 de 5 a les 6 de la tarda, a partir 
del 28 de setembre. 
Inscripcions: 12, 13 i 14 de setembre de 5 a 7 de la 
tarda a l’abadia. 
Reunió de catequistes: 19 i 21 de setembre a les 5. 
 

• La Masó 
Catequesi de tots els grups:  
els dissabtes d’11 a 12 del matí.  
Inscripcions i inici: dissabte 8 d’octubre. 

• Adolescents (primers cursos de la ESO) 

Una proposta per als que van celebrar la confir-
mació al juny i volen continuar formant un grup 
per sentir-se part de la parròquia i créixer en la fe 
amb una dinàmica alegre, participativa, orant i 
compromesa. Els trucarem per convidar-los! 
 

Comencem a Alcover el dissabte 24 a les 17.30h. 

• Curs bíblic per correspondència 
Novament oferim la possibilitat de rebre un mate-
rial de formació bíblica per treballar a casa, indivi-
dualment o en família. Enguany serà sobre les car-
tes de sant Pau als tessalonicencs. Els interessats 
que ho diguin a Mn. Pere Joan o Dolors Figueras. 

No sempre es troben paraules adients per definir l’experiència de 
desvetllament i creixement en la fe. Per això la catequesi no pot 
expressar-se en una única definició. Catequesi vol dir literalment 
“fer ressonar (la fe)” i això ja ens dóna a entendre que abasta to-
tes les dimensions del creixement i la vida de les persones. 

Diu el Directori general de la Catequesi que “és una forma d’acció eclesial que condueix tant les comu-
nitats com cada fidel en particular, a la maduresa de la fe” (n. 21).  I Joan Pau II feia notar que “La cate-
quesi és una iniciació cristiana integral, oberta a tots els aspectes de la vida cristiana: al coneixement 
del misteri de Crist, a la vida evangèlica, a l’oració, a la litúrgia i al compromís” (Catechesi tradendae, 21).  

Tinguem clar, doncs, que la catequesi no és tant un missatge que s’ha de creure o una doctrina que cal 
ensenyar, sinó una experiència de fe que es transforma novament en missatge que es comunica amb 
la vida i s’anuncia amb la paraula i mou a la celebració de la fe i la caritat. Sentim-nos-hi compromesos! 

• La Riba 
Catequesi de tots els grups:  
els dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 7 de la tarda, a 
partir del 5 d’octubre.  
Inscripcions: 28 de setembre de 6 a 7 de la tarda a 
l’abadia. 
Reunió de catequistes: 28 de setembre a les 7.  
 

• Picamoixons 
Catequesi de tots els grups:  
els dissabtes de 4 a 5 de la tarda, a partir del 8 
d’octubre.  
Inscripcions: poseu-vos en contacte directament 
amb les catequistes. 
Reunió de catequistes: 27 de setembre a les 7.  

Catequesi d’infants 

Grup d’adolescents i joves 

• Joves (finals de la ESO i superior) 
Per als que ja fa uns anys que van con-
firmar-se i participen al grup d’adolescents o els 
que es volen incorporar ara en vistes de rebre el 
sagrament de la confirmació. Per créixer en ma-
duresa i compromís a la llum de l’evangeli.  
 

Reemprenem el curs el divendres 23 a les 20.30h.  

• Reunió de pares i mares: dimecres 21 de setembre a 2/4 de 9 del vespre a l’abadia d’Alcover. 

Grups i formació per a d’adults 

• “Grups de Jesús” 
Ens agradaria que el grup d’adults d’Al-
cover, La Riba, Picamoixons i La Masó tingués un 
caire de més fonamentació i creixement en l’evan-
geli de Jesús. Per això, a partir de novembre, pro-
posarem trobades quinzenals en aquest sentit.  



Si voleu rebre cada mes el Ressò parroquial per mail, escriviu l’assumpte “ALTA FULL” a: assumpcio.alcover@arqtgn.cat  

 El finestral de Càritas 

 

Demografia parroquial 
 

Baptismes 

• Picamoixons: 13 d’agost, Oleguer Guillén Magrané. 

• Alcover: 13 d’agost, Roc Masdeu Virtus. 27 d’agost, Júlia 
Arenas Rizos, Abril Ripollès Martínez. 

Benvinguts/des a la família cristiana 
 

Matrimonis          
• Alcover: 17 de setembre: Faustino Heras Aznarez i Aroa 

Gironés Martí (ermita). Juan Manuel Pérez Abad i Jessica 
Zaplana Carrillo (parròquia).   

Que el Senyor beneeixi el vostre amor 
 

Exèquies  
• Alcover: 6 d’agost, Remei Ramon Barberà. 20 d’agost, 

Maria Vidal Balsells.   

• Picamoixons: 12 d’agost, Maria del Remei Dalmau Abe-
lló. 19 d’agost, Jesús Guarch Montserrat. 

• El Milà: 2 d’agost, Emilio Agüera Granados. 16 d’agost, 
Josefina Roig Ciuró.  

Que el Senyor els aculli en el seu Regne 

Càritas parroquial  
Local del c/del Rec 27. Alcover. 

 

• Rober filigrana: Dijous, de 17 a 19.30h. 
 

• Recollida de roba, parament de la llar i material escolar: 
Dimarts, de 17 a 19h. 
 

• Despatx d’acollida:  
Primer i tercer dijous de cada mes, de 17 a 19h. 

Intencions de pregària  
en les misses del setembre a Alcover 

 

Diumenge 4.– Octàvia i Bernat. 
Dia 6.– En acció de gràcies de la família 
Altès Ollé. 
Dia 9.– Joan i Lluís. 
Dia 10.– (ermita) Demanant una gràcia. 
(parròquia) Família Caparó Cavallé. 
Diumenge 11.– Pro populo. 
Dia 14.– Per les Maries i família. 
Dia 17.– Gaspar Girona Valldosera. 
Diumenge 18.– Família Figueras Jové. 
Dia 20.– Família Vilalta. 
Dia 21.– Lluís Domingo.  
Dia 24.– Ramon Altès. 
Diumenge 25.– Josep Pàmias.  
Dia 27.– Amadeo Molné Isern. 
Dia 28.– Antonio Solé i família. 
Dia 29.– Anton Jové. 
Dia 30.– Josep Maria Barberà i família. 

El rober filigrana 
Les voluntàries i participants del rober 
filigrana van recomençar la temporada 
el dijous 1 de setembre amb un berenar 
de germanor que va permetre una esto-
na de coneixença i d’intercanvi (foto). 
 

Durant el mes de setembre hi ha rebai-
xes “2x1” en moltes peces de roba de 
temporada d’estiu. Tothom hi pot venir! Recollida de material escolar 

Amb l’inici del curs escolar, i d’acord amb els serveis socials 
que faran la derivació, càritas ajudarà algunes famílies amb 
el material bàsic per a l’escola dels fills/es (no els llibres). 
Per això adquirirem estoigs, llapis, colors, regles, carpetes, 
ceres, retoladors... Tota ajuda és benvinguda.   

 

Ens cal parament de la llar i estris de cuina 
Recordeu que al Filigrana també facilitem tovalloles, tova-
lles, llençols... I estris de cuina, olles, cassoles, plats i gots. 
Si en teniu en bon estat que ja no feu servir, porteu-los! 

 

Agraïments 
A més de les moltes aportacions de particulars, agraïm els 
tallers que ens han facilitat recentment penjadors i panta-
lons de xandall, de franc o a preu de cost.  


